
Uchwała Nr XXIII/167/2012  

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 21 grudnia 2012 roku 

w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                        

i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Sieroszewice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. w szczególności 

ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe  i wynosi: 

1.  z nieruchomości zamieszkałych przez 1-4 osoby; 

a) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 , 

b) po dwa worki na odpady  odbierane  w sposób selektywny, 

2.  z nieruchomości zamieszkałych powyżej 4 osób,  

           a)   dodatkowo po jednym pojemniku na każde kolejne 4 osoby;  

           b)   po dwa worki na odpady odbierane w sposób selektywny na każde kolejne  4 osoby; 

 

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych  w ciągu miesiąca od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych  uzależniona jest od liczby pojemników  o pojemności  0,12m3, w których 

gromadzone są odpady komunalne  na danej nieruchomości. 

2. Z nieruchomości, o których mowa w ust.1 odbiera się po dwa worki 120 l  na odpady zbierane                 

w sposób selektywny. 

§ 4. Odpady komunalne na terenie Gminy Sieroszewice odbierane są od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych raz w miesiącu. 

§ 5. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny,gromadzone w odpowiednich workach 120 l  

odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości co dwa miesiące . 

§ 6. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące; zużyty sprzęt elektroniczny                  

i elektryczny, opony, metale odbierane są  w specjalnych utworzonych punktach do selektywnej 

zbiórki odpadów. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 



UZASADNIENIE do 

Uchwały Nr XXIII/167/2012 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 21 grudnia 2012 roku 

w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Nowe ramy prawne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzone ustawą 

z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 ze zm.)  nałożyły na gminę gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisem art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku                      

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391)  do  Rady gminy należy 

określenie w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                        

i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych 

od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.  

W związku  z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 


